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قواعد النرش يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ
ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص

مدمج ( )CDبحدود ( )10.000–5.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،

ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/
الباحثني وجهة العمل والعنوان (باللغتني العربية واإلنكليزية)
ورقم اهلاتف والربيد األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم
الباحث أو الباحثني يف صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعبرّ بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:

املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث،
أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق،
كربالء املقدسة ،حي احلسني ،جممع الكفيل الثقايف.

واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا

علينا ،والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

بني يدي القارئ الكريم عدد جديد من جملة العميد ،حيث

جيد فيه جمموعة من االبحاث التي تشكل رؤى ثقافية متنوعة ذات

مناح علمية متعدد ومهمة ،أوهلا ملف العدد الذي اعتادت العميد
عىل توحيده حتت عنوان واحد مع تنوع البحوث التي فيه ،فكان

عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية( -ليس ثمة

ظالم يف فجر احلسني )والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام
ٌ
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية ،-واسرتاتيجيات التداولية

-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد ،و تضاد الرسب

والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم
بن عقيل والعامل املمحو ،حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني
اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية

واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة

لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا

ثقافيا كبريا ،فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن
النمطية والوصفية املعتادة ،بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت
فيها ،والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم ،فعىل الرغم من أن

عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية
كبحث أ .د .عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول

فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره
السيايس ،وبحث د .صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني
املتنبي والرشيف الريض ،ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور

عدي فاضل ،املشاريع الصناعية الصغرية ودورها يف تنمية االرس
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة ،حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية

مهمة ينتقل فيها الباحثان من التنظري اىل التطبيق العميل للمفاهيم

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د .أمحد عيل

املعنون نظرية العالمة وصريورهتا عند بريس ،فإن القارئ هلا جيد
القارئ أن ثمة رؤية معرفية جتمع بينها ،أما الدكتور حممد صالح

الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب

العاملية الثانية وما بعدها حتى عام 1949م ،فبحث االثر السيايس

للسياسة اخلارجية الربيطانية عىل سوريا ،حيث عمد الباحث فيه
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى

البحث منحا حتليليا حلقبة تارخيية مهمة من حقب التاريخ العريب

السوري عىل وجه التحديد .ويبحث الدكتور نوري الساعدي يف
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص ،حتوالت املفهوم البنيوي

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر

العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متدّ القارئ هلا

بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا .ويف هذا

الصدد ،جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي
بني التأصيل االسالمي وحداثة التكنلوجيا نظام اجلودة يف التعليم
العايل انموذجا ،وبحث الدكتور ستار عبد احلسن حول اشكالية

ترمجة املصطلح القرآين يف ترمجات معاين القرآن اىل اللغة العربية،

فضال عن بحث د .حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء

اللغة.

ويف ختام هذا التقديم البدّ لنا أن ندعو الكتاب والباحثني يف

جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا

تصورات مستقبلية للعلوم االنسانية عىل خمتلف تنوعاهتا وأشكاهلا

لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا
كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .
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ملخص البحث
تعد الصناعات الصغرية حجر األساس يف عملية التنمية الصناعية وتدخل

الصناعات الصغرية بوصفها عملية أساسية يف حلقات التصنيع ،اذ تظهر أمهيتها

وتزيد يف البلدان النامية ومنها العراق من خالل إسهامها واثرها الفعال يف تدعيم

وتنويع اهليكل الصناعي وتدعم زيارة اإلنتاج الصناعي وحتقيق التوازن يف التنمية
بني الريف واحلرض عن طريق التوزيع املكاين ملرشوعاهتا يف املدن واملناطق الريفية

وحتسني الدخول وتشجيع املدخرات اخلاصة ،لذا فهي من احللول األساسية يف
استيعاب األيدي العاملة ورفع املستوى املعايش وختفيض معدالت البطالة.

من هنا فأن هذه الصناعات تؤثرتأثري ًا بارز ًا يف رفع املستوى املعايش لألرس

النازحة عرب اختالف هذه الصناعات ،ولذا تأيت هذه الدراسة ضمن هذا اإلطار
وخاصة أن الدولة هتتم يف خططها أن تدعم املرشوعات الصناعية الصغرية لرتفع

من إمكانيات تلك األرس وهبذا تصبح خالل املرحلة القادمة أحد الركائز األساسية
تعرف عىل دور املشاريع الصناعية
للتنمية الصناعية يف البلد ،هيدف هذا البحث إىل ّ

الصغرية يف رفع املستوى أملعايش لالرسة النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة وتباينها
ضمن أحياء املدينة.

من هنا يثار التساؤل حول مدى مسامهة املشاريع الصناعية الصغرية يف رفع

املستوى املعايش لألرس النازحة وهل املشاريع القائمة ذات فعالية يف نشاط معني.
ويف حماولة لإلجابة عن هذا التساؤل الذي يعرب عن مشكلة البحث يف الفرضية التي

مفادها أن املستوى أملعايش لألرس النازحة يتأثر بعوامل عدة أكثرها أمهية السياسات

197

االقتصادية للدول يف هذا املجال واملتمثلة يف توفري القروض لفتح مشاريع صناعية

صغرية أو عىل األقل هو العامل احلاسم يف رفع املستوى املعايش هلم.

اعتمدت الدراسة عىل أسلوب اإلحصاء الوصفي التحلييل من خالل مفهوم

األرسة النازحة وطبيعة املشاريع الصناعية الصغرية فيها والسيام يف منطقة الدراسة.

ولتحقيق هذا اهلدف تم توزيع  500استامرة استبانة عىل املستفيدين من القروض يف
انشاء املشاريع الصناعية الصغرية التي أنتجت داخل حدود مدينة الكاظمية.

توصلت نتائج الدراسة إىل وجود اختالف يف التوزيع النسبي ملعدل ومقدار

الدخل بني األرس املبحوثة بعد االستفادة من القروض وانشاء مشاريعهم الصغرية.
وأوصت الدراسة عىل تشجيع القروض واملنح لألرس النازحة لتواصلها يف نمو

املشاريع الصناعية الصغرية واملتوسطة احلجم من حيث استعامل أكرب قدر من
العمل وخاصة يف األنشطة الصناعية التي ترفع فيها نسب الطلب وتوفري موادها
األولية حملي ًا ،ويتبنى سياسة متابعة لتطوير املشاريع ورفع كفاءهتا يف مجيع حمافظات
البلد وخاصة منطقة الدراسة لتحقيق أفضل النتائج من تلك املشاريع.
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. . . Abstract . . .
This research aims to identify the role of small-scale industrial projects to develop the living standard for families displaced in Kadhimaya as
compared to neighborhoods. The small industries is regarded as the foundation stone in the process of industrial development and the intervention of small industries as an essential process in the acts of industry and
loom large in developing countries, including Iraq .As they give great contributions and effective roles in strengthening and diversifying the industrial structure, support the investment the industrial production, achieve
a balance in development between urban and rural areas by distributing
certain projects in cities and rural areas. In time, the small projects encourage private savings that could absorb the workforce and give rise to
the standard of living and reduce unemployment levels. Hence, these industries play a prominent role in developing the standard of living for the
displaced families through such different industries.
The study relies on the analytical method of descriptive statistics by
identifying the concept of family displaced formula and small industrial
projects, especially in the study area. To achieve this goal it is to distribute
(500) form questionnaire on the beneficiaries of the loans in Al-Kadhimaya District.
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مشكلة البحث
يثار التساؤل حول مدى مسامهة املشاريع الصناعية الصغرية يف التنمية

االجتامعية واالقتصادية والسيام رفع املستوى املعايش لألرس النازحة ،وما املعوقات

والصعوبات التي تواجها تلك الصناعات؟ وهل املشاريع القائمة يف منطقة الدراسة

ذات فعالية يف نشاط صناعي معني دون غريه؟

فريضة البحث
يف حماولة لالجابة عن هذا التساؤل والذي يعرب عن مشكلة البحث يف الفرضية

التي مفادها إن املستوى املعايش لألرس النازحة يتأثر بعوامل عدة أكثرها أمهية
السياسات االقتصادية للدول يف هذا املجال واملتمثلة يف توفري القروض لفتح

مشاريع صناعية صغرية أو عىل األقل هو عامل حاسم يف رفع املستوى املعايش
هلم.فضال عن عوامل تعود اىل طبيعة العملية االنتاجية الصناعات الصغرية نفسها.

منهجية البحث
تعرف
اعتمد البحث عىل أسلوب اإلحصاء الوصفي التحلييل من خالل ّ

مفهوم األرسة النازحة وصيغة املشاريع الصناعية الصغرية فيها والسيام يف منطقة

الدراسة .ولتحقيق هذا اهلدف تم توزيع ( )500استامرة استبانة عىل املستفيدين

من القروض يف أنشاء املشاريع الصناعية الصغرية التي أنتجت داخل حدود مدينة

الكاظمية املقدسة.تم اعتامد ( )427استامرة فقط الحتوائها عىل معلومات تامة
وصحيحة.
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منطقة الدراسة
ومتثل منطقة الدراسة مركز قضاء الكاظمية الذي حيدها من الرشق والشامل

الرشقي هنر دجلة ومن الغرب والشامل الغريب ناحية ذات السالسل و من
الشامل ناحية التاجي ومن اجلنوب ناحية املنصور ومركز قضاء الكرخ( ،)1الحظ

اخلريطة( .)2وحيتل قضاء الكاظمية موقع ًا مركزي ًا بالنسبة للعراق ،ويقع ما بني
دائريت عرض ( 525 -21و  )525 -23وخطي طول (.)544-23 ،544-19

فمدينة الكاظمية تقع عىل ضفة هنر دجلة يف اجلزء الشاميل الغريب من مدينة بغداد.

بمساحة (32كم.)2()2

وأن هذا املوقع أكسب املدينة طابع ًا مميز ًا جتتمع فيه أغلب العوامل الطبيعية

بشكل خيدم االستقرار السكاين وحيفز اإلنسان عىل الرتكز يف مثل هكذا مدن فلو
ألقينا نظرة عىل كل مكون من هذه املكونات عىل حدة لوجدنا أن موقع وموضع
املدينة ساعد بشكل إجيايب يف تأثري هذا عام ً
ال إجيابي ًا وبام خيدم تركز السكان ونموهم

سواء كان هذا عىل صعيد السطح أو املناخ أو الرتبة أو املوارد املائية فض ً
ال عن دوره

يف العوامل البرشية املتمثلة بالعوامل االقتصادية التي ساعدت يف تركز السكان
وجذهبم نتيجة لتوافر الظروف الطبيعية املالئمة لنشوء الصناعة والتجارة وشق
طرق النقل ،وكذلك العوامل الدينية واالجتامعية والديموغرافية .وأما بالنسبة إىل
حدود منطقة الدراسة فهي تشمل:

مركز قضاء الكاظمية بأحيائه الستة (الكاظمية ،السالم ،العطيفية ،احلرية،

الفجر ،الزهراء) -انظر اخلريطة رقم( -)1ومركز قضاء الكاظمية جزء من الوحدة
اإلدارية األكرب أال وهي قضاء الكاظمية الذي يضم مركز قضاء الكاظمية وناحية

ذات السالسل وناحية التاجي.
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اخلريطة ( )1احياء مركز قضاء الكاظمية
املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل:أمانة بغداد ،خريطة االساس ملدينة الكاضمية
مقياس .2012 ،500000/1

أو ًال :مفهوم الصناعات الصغرية واألرسة النازحة
مفهوم الصناعات الصغرية :متثل املرشوعات الصغرية واملتوسطة نسبة كبرية

من املنشآت الصناعية يف العديد من دول العامل يف مراحل نمو خمتلفة .ومتثل

املستوعب األسايس للعاملة وتساهم بفعالية يف التصدير وزيادة قدرات االبتكار.

ففي املتوسط متثل املرشوعات الصغرية واملتوسطة أكثر من  %90من املنشآت يف
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بلدان العامل املتقدم والنامي .فعىل سبيل املثال توضح اإلحصاءات املتاحة عن بعض

دول العامل العريب أن عدد املنشآت الصناعية التى تشغل أقل من عرشة عامل متثل

 )3(%95يف مرص و %42يف تونس و %50يف املغرب وتوضح البيانات املتاحة أن
األمر ال خيتلف كثري ًا يف بقية دول العامل.

وقد بدأت حكومات بلدان العامل املتقدم والنامي عىل حد سواء تعى امهية

الدور الذى تلعبه املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف اقتصادياهتا .ومن ثم بدأت
احلكومات مساندة هذه املرشوعات من خالل وضع عدد من السياسات والقوانني
واللوائح والتى تساعد املرشوعات الصغرية واملتوسطة عىل االزدهار والعمل يف بيئة

اقتصادية صحية .وذلك ألن املرشوعات الصغرية واملتوسطة تعانى يف األغلب من

مشاكل ختتلف يف طبيعتها عن تلك املشاكل التى تواجهها املنشآت الكبرية احلجم.

يمكن القول إنه ال يوجد يف أدبيات الصناعة تعريف موحد وشامل للصناعات

الصغرية بل هناك نوع من التعدد يف تعريف الصناعات الصغرية ،وذلك ألن مفهوم

(احلجم الصغري) يعد مفهوم ًا خيتلف من دولة ألخرى وفق ًا لذلك تتباين معايريها
(الصناعات الصغرية) من بلد آلخر والذي يعتمد عىل نمط ومرحلة التطور
وإمكانياهتا املادية والتقنية.

وهناك العديد من املعايري التي يمكن إن يتم هبا تعريف الصناعات الصغرية

وأكثر املعايري استخدام ًا لغرض تصنيف الصناعات الصغرية هي (رأس املال،
األيدي العاملة ،وحجم املبيعات) عىل الرغم من ذلك فأن هذه املعايري من حيث

أحجامها وأعدادها نجدها ختتلف من دولة إىل أخرى وخاص يف الدول النامية
ويشري اجلدول رقم ( )1إىل بعض املعايري وأحجامها املستخدمة يف حتديد الصناعات

الصغرية يف بعض الدول.
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جدول رقم ()1
املعايري املستخدمة يف تعريف الصناعات الصغرية يف دول نامية ومتقدمة
الدولة

العاملة (عامل)

رأس املال

اليونان

9

 5000دوالر

مرص

35

 100.000جنيه

أملانيا

49

 250.000دوالر

اليابان

100

 200.000دوالر

امريكا

250

 400.000دوالر

العراق

10

 5.000.000دينار

املصدر :من عمل الباحث باالعتامد عىل
( )1وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات،
املجموعة اإلحصائية السنوية ،2012اإلحصاء الصناعي ،ص.210
( )2عبد الرمحن يرسي أمحد ،الصناعات الصغرية يف البلدان النامية ،جدة ،2000 ،ص21

يف حني اعتمد الباحث يف حتديد الصناعات الصغرية عىل تصنيف وزارة

الصناعة واملعادن يف البلد للصناعات الصغرية التي يعمل هبا أقل من ( )10عامل
وبرأس مال مقداره ( )5.000.000دينار(.)4

وتعرف الصناعات الصغرية لدى منظمة العمل الدولية  ILDبأهنا تضم وحدات

صغرية احلجم جد ًا  VERY SMALL SCDE UNITSتنتج وتوزع سلع ًا وخدمات وتتألف

غالب ًا من منتجني مستقلني يعملون حلساهبم اخلاص يف املناطق احلرضية يف البلدان
النامية ،وبعضها يعتمد عىل العمل من داخل العائلة ،وبعضهم قد يستأجر عام ً
ال أو

حرفيني ،ومعظمه يعمل برأس مال ثابت صغري جد ًا وتستخدم كعاملة ذات مستوى
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منخفض وعادة ما تكتسب دخو ً
ال غري منتظمة وهتيئ فرص عمل غري مستقرة(.)5
يف حني تعرف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الصناعات الصغرية

(هي جمموعة املرشوعات التي تقوم باإلنتاج عىل نطاق صغري ويستخدم رؤوس
أموال صغرية وتوظف عدد ًا حمدد ًا من األيدي العاملة وتتبع أساليب إنتاجية حديثة

ويغلب عىل نشاطها اآللة(.)6

خصائص الصناعات الصغرية :للصناعات الصغرية جمموعة من اخلصائص

التي متيزها وتعطيها القدرة هي:

1 .1أن النمط التقني املستخدم يف الصناعات الصغرية أكثر مالءمة لظروف البلدان
النامية ومنها العراق فتكون بسيطة وتكلفتها بالنقد منخفضة باملقارنة بالنفقات
للصناعة األخرى.

2 .2أن اخلامات املرتبطة هلذه الصناعات غالب ًا ما تكون متوفرة حملي ًا داخل البالد
واملهارات العاملية املطلوبة هلا بسيطة وتنخفض فيها احلاجة إىل إعداد العامل
وتدريبهم.

3 .3تتحمل الصناعات الصغرية بمرونة أكرب من الصناعات املتوسطة والكبرية
عمليات التقلبات والتغريات يف الظروف االقتصادية.

4 .4املشاريع الصغرية كثري ًا ما ترتبط بالعائلة فتوفر فرص ألفرادها من الرجال
والنساء كبار ًا وصغار ًا مما يساهم يف زيادة دخل العائلة بشكل ال يتحقق بطريقة
أخرى وهذا هو فحوى البحث قيد الدراسة.

 5 .5الصناعات الصغرية تسهم يف خلق فرص أكثر للعمل باملقارنة مع غريها
ويستوعب شبه ًا أكرب من قوى العمل و األيدي العاملة دون االلتزام بمؤهالت

دراسية أو شهادات لكوهنا تستخدم تقنيات بسيطة مكثفة للعمل نسبيا.
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تصنيف الصناعات الصغرية :املشاكل السابق ذكرها دفعت املرشوعات

الصغرية واملتوسطة للتخصص يف انشطة اقتصادية معينة لكي تستطيع التغلب عىل
العديد منها والتمتع بمرونة كافية وقدرة عىل تعظيم االستفادة من مزايا حجمها

الصغري اذ قس ًام من الصناعات الصغرية ت ّتصف بالدقة واملهارة ،وهلذه الصناعات

أمهيتها االقتصادية ،فض ً
العن كوهنا متثل اجلوانب احلضارية .واعتامدا عىل صغر
عمليات اإلنتاج يمكن أن تصنف الصناعات الصغرية إىل:

()7

أ) الصناعات البيتية (املنزلية).
ب) الصناعات احلرفية.

ج) الصناعات اخلفيفة.

لقد شهدت هذه الصناعات تطور ًا جزئي ًا من ناحية املكننة ،فض ً
العن كوهنا

متارس يف املنازل أو الورش الصغرية،وعليه ّ
إن صناعة االرس النازحةمن الصناعات
الصغرية ،كوهنا تستعمل حجم عاملة صغري أقل من ( )10عامل ،وقيم مستلزمات
إنتاج بسيطة ،ومواد أولية.

ونظرا لكون صناعة االرس النازحة تعتمد عىل املهارة اليدوية واخلربة املكتسبة

لذلك فهي جتمع مابني الصناعات احلرفية والصناعات التقليدية املنزلية واخلفيفة

(أنظر املخطط رقم (.))1

خمطط رقم ()1

الصناعات الصغرية
خفيفة

تقليدية
منزلية (بيتية)

حرفية
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والصناعات احلرفية هي صناعة وعملية حتويلية يتم من خالهلا حتويل املادة

األولية من شكلها اخلام إىل آخر ،ويكون العمل اليدوي هو الغالب أكثر من
امليكانيكي وبأشكال متعددة وفروع اقتصادية خمتلفة،مثل الصناعات الغذائية
والنسيجية واملعدنية واإلنشائية وغريها.

مفهوم األرسة النازحة :اهلجرة بحسب تعريف األمم املتحدة هي انتقال

السكان مكاني ًا من منطقة جغرافية إىل أخرى و تغري حمل اإلقامة الدائم بني وحدة
جغرافية وأخرى )8(.وقد حدد قانون األحوال املدنية رقم  89لسنة 1962م مفهوم

اهلجرة بأهنا «تغري حمل األقامة الدائم من منطقة أمني سجل مدين اىل منطقة أمني

سجل مدين آخر بغية االستقرار»( .)9وان معظم املختصني بجغرافية السكان يتفقون
عىل التعريف اآليت :وهي انتقال السكان من منطقة اىل أخرى لغرض تغيري مكان
األقامة الدائم فإذا كان حمل األقامة اجلديد داخل حدود الدولة الواحدة ،تسمى
اهلجرة الداخلية ،أما إذا كان عرب احلدود السياسية تسمى اهلجرة الدولية(.)10

اما بالنسبة لالرس النازحة ظهرت احلاجة إىل معايري دولية حلامية النازحني

داخلي ًا يف التسعينات من القرن العرشين عندما بدأ االزدياد الرسيع يف أعداد

األشخاص الذين رشدوا من ديارهم داخل بلداهنم نتيجة النزاع املسلح والرصاع

العرقي وانتهاك حقوق اإلنسان وعندما بدأت اإلحصائيات اخلاصة هبم يف عام

1982م ،كان عدد األشخاص النازحني داخلي ًا  1.2مليون شخص يف أكثر من
 40بلد أي أهنم صاروا ضعف عدد األشخاص الالجئني تقريب ًا.

()11

يالحظ ان النزوح ال يندرج حتت مفهوم اهلجرة االختيارية للمواطن داخل

وطنه أو وفوده من منطقة إىل أخرى عىل الرغم من تشاهبهام يف عدم العبور حلدود

دولة أخرى فالنزوح خيتلف عن اهلجرة ألنه يتم قرس ًا بال رغبة و اختيار من فرد أو
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جلامعة .كام أنه قد حيدث فجأة دون سابق ختطيط ،والنزوح قد يكون شام ً
ال وذلك

بأن تنزح قبائل بأكملها دون أن حيمل هؤالء النازحون ما يكفيهم من احتياجاهتم
املادية أو العينية.

أما اهلجرة فأهنا تتم عن سابق متعن وتفكري وقد تكون هجرة فردية أو مجاعية

وللمرء أن خيتار ما حيمله معه من مستلزمات أو ما ال حيمله ،فليس هنالك مهدد

حلياته ،واهلجرة تتم عرب مراحل مما يسهل امتصاصها واستيعاهبا يف موطن االستقبال
وإحالهلا وتعويضها يف املوطن األصيل الذي جاءت منه العنارص املهاجرة عىل
عكس النزوح الذي يعجز املجتمعات فيه عن استيعاب كل اإلعداد النازحة مرة
واحدة مما يفوق مقدرة املجتمع فيؤدي ذلك إىل إفرازات سالبة يف املناطق املستقبلة،

ويستفيد األشخاص النازحون داخلي ًا كغريهم من األشخاص من احلامية القانونية

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ويستفيدون يف أوضاع النزاع املسلح من القانون
الدويل اإلنساين غري أنه بالرغم من أن األشخاص النازحني داخلي ًا يستمرون يف

االستفادة من احلامية الدولية التي تكفلها مجيع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين ،فأهنم ال يستفيدون من احلامية املتخصصة لقانون الالجئني
الدويل ألهنم مل يعربوا حدود ًا دولية(.)12

تعريف النازح داخلي ًا :األشخاص النازحون داخلي ًا «هم األشخاص أو

مجاعات األشخاص الذين أرغموا أو اضطروا إىل اهلروب أو ترك ديارهم أو أماكن
أقامتهم املعتادة ،وبصفة خاصة نتيجة أو رغبة يف جتنب آثار الرصاع املسلح أو
أوضاع العنف العام أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من
صنع اإلنسان والذين مل يعربوا احلدود الدولية املعرتف هبا ألحدى البلدان».
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من املهم أن نؤكد ال يوجد تعريف قانوين لألشخاص النازحني داخلي ًا إذ ال

يؤدي حتول املرء إىل نازح داخل بلده األصيل أو بلد أقامته املعتاد إىل إسباغ أي وضع
قانوين خاص عليه بنفس املعنى الذي يتحقق عندما يصبح الجئ ًا مث ً
ال ،ويرجع ذلك

إىل ان احلقوق والضامنات التي حيق لألشخاص النازحني داخلي ًا التمتع هبا تنشأ من

حقيقة أهنم برش ومواطنون أو سكان مقيمون هلم حالة خاصة ،وتنشأ تلك احلقوق
والضامنات من االحتياجات اخلاصة وجوانب االستضعاف غري املألوفة التي تنجم

عن كوهنم نازحني.

()13

الفرق بني النازحني والالجئني :الالجئ «هو شخص الذي يوجد نتيجة خوف

له ما يربره من االضطهاد ألسباب عرقية أو دينية أو جنسية أونتيجة انتامئه جلامعة
اجتامعية معينة أو رأي سيايس معني ،خارج وطنه األم نتيجة تلك املخاوف أو غري

راغب يف التمتع بحامية تلك الدولة» ،وتعد متطلبات احلصول عىل وضع الالجئ

طبق ًا التفاقية الالجئني لعام 1951م دقيقة وحمدودة ،إذ البد أن يكون هناك خوف

له ما يربره من االضطهاد وأن يرتبط هذا اخلوف بأحد األسباب العديدة املذكورة،
ويعد تعريف األشخاص النازحني داخلي ًا أكثر اتساع ًا ويشمل عىل سبيل املثال

الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان.

()14

يصبح الشخص الجئ ًا فقط عندما يعربوا حدود ًا دولية بينام يضل الشخص

النازح داخلي ًا داخل حدود بلده ،ويقوم الوضع القانوين لالجئ عىل أساس وثيقة
قانونية دولية بينام ال توجد وثيقة مماثلة ملزمة لتعريف النازح داخلي ًا.

يعرض النزوح ضحاياه ألخطار جسيمة بسبب التميز وسوء املعاملة واإلمهال

ومن ثم جيب ان يستخدم النزوح مؤرش ًا جلوانب االضطهاد املحتملة للسكان

املدنيني ،ويعد األشخاص النازحون داخلي ًا عادة من اجلامعات املهملة ويتطلب
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األمر تقييم النزوح الداخيل عىل أساس تعريف الشخص النازح داخلي ًا لضامن عدم

سقوط أي مجاعة نازحة خارج مفهوم النزوح ،وينبغي تقييم احتياجات األشخاص
النازحني داخلي ًا بشكل منتظم يف كافة مراحل النزوح يف حاالت الطوارئ ،أو ما
بعد حاالت الطوارئ أو العودة أو إعادة التوطني ،غري أن تعريف الشخص النازح

داخلي ًا ال يمكن استخدامه دائ ًام وسيلة لتعريف اجلامعات املستهدفة لربامج املساعدة

أو احلامية ،ما دام األشخاص النازحون داخلي ًا ال يمثلون جمموعة متجانسة .وعىل

أساس التقييم يقرتح أن يستهدف أولئك األشخاص النازحون داخلي ًا ممن لدهيم

جوانب ضعف خاصة بسبب أصلهم العرقي أو الطائفي أو حصوهلم عىل املساعدة
واخلدمات أو وضعهم االجتامعي واالقتصادي(.)15

ينبغي أن حتظى احتياجات السكان املضيفني يف مناطق النزوح أو العودة أو

اعادة التوطني باالهتامم حيث إن موارد تلك املجتمعات عادة ما يتم التشارك فيها

مع األشخاص النازحني داخلي ًا .وهنالك تباين يف انتشار األرس النازحة يف خمتلف

املدن يف العراق وخاصة منطقة الدراسة ،حيث توجد بعض املدن التي تعاين هبا
نسبة قليلة من األرس من أشكال احلرمان من املأوى أو أنه قد توجد العديد من
األرس التي تعاين من شكل واحد فقط من احلرمان والذي حيول دون حصوهلم عىل
املأوى املالئم أو اخلدمات الصحية أو التعليمية أو االجتامعية واالقتصادية الخ ،يف

حني توجد مدن أخرى تعاين غالبية األرس من كافة أشكال احلرمان مما هيدد الصحة

والسالمة والرفاهية لسكاهنا ،والبد هنا اإلشارة إىل ان منطقة الدراسة بعد عام

2006م واألحداث الطائفية التي تعرض هلا العراق بصورة عامة ،كانت منطقة

الدراسة من املدن العراقية التي استقبلت عدد ًا كبري ًا من األرس النازحة من خمتلف
املحافظات واملناطق املحيطة بالقضاء ما يقارب  6500أرسة.
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وهذه األرس النازحة جزء منها سكنت يف املناطق العشوائية يف القضاء وعرفت

باسم (التجاوزات) واجلزء االخر استأجر دور ًا سكنية داخل أحياء مدينة الكاظمية
وسكنت فيها ،ولقد حصلت تلك األرس عىل دعم مادي ومعنوي من املؤسسات
احلكومية متمثلة باملجلس البلدي لقضاء الكاظمية والدوائر البلدية التابعة له و كان

هناك دور لوزاريت اهلجرة واملهجرين والعمل والشؤون االجتامعية يف إعطاء بعض
األرس النازحة قروض ًا وإعانات مادية اهلدف منها انشاء مشاريع صناعية تساهم يف
رفع مستواهم االقتصادي وتؤمن هلم سبل العيش الكريم وكان جمموع تلك األرس

يف املدينة  1500أرسة 16تلقت دع ًام من وزارة اهلجرة واملهجرين ووزارة العمل

والشؤون االجتامعية وكذلك من املجلس البلدي املحيل يف القضاء و مؤسسات

املجتمع الذايت لذا تم اختيار عينة للدراسة يف هذا البحث وفق ًا لتلك األرس املشمولة
باملساعدات والدعم إلنشاء تلك املشاريع.

الصناعات الصغرية يف مدينة الكاظمية

تؤثر املنشآت الصناعية يف توزيع السكان سلب ًا أو إجياب ًا ويظهر تأثريها االجيايب

من خالل جذب السكان عن طريق توفري فرص العمل ومن ثم تؤدي إىل جذب
املهاجرين والسيام النازحني .أما التأثري السلبي فيظهر من خالل طرد السكان من

املنطقة التي توجد فيها املنشآت الصناعية ،وخاصة الصناعات ا ُمل َلوثة وذات الروائح

الكرهية وكذلك التي تصدر ضوضاء .وبالنسبة ملدينة الكاظمية األثر االجيايب كان

له الدور األبرز يف توزيع السكان إذ أن منطقة الدراسة تضم  958مصنع أو ورشة
صغرية استوعبت  2781عامل متثل  %14و  %6من إمجايل عدد املصانع الصغرية
والعاملني هبا يف مدينة بغداد وتوظف معظم هذه الصناعات يف أغلب مناطق املدينة،

وذلك لتوفر ما حتتاج إليه من مواد أولية وعامل وعوامل أنتاج أخرى ووسائل نقل.
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خريطة ( )2حجم االرس النازحة للكاظمية من مناطق بغداد

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل :أمانة بغداد ،خريطة االساس ملدينة الكاظمية
مقياس  .2012 .500000/1واملجلس البلدي لقضاء الكاظمية

وحتتل املرتبة األوىل يف عدد املعامل املوجودة فيها بالنسبة لباقي املناطق يف

القضاء إذ يوجد يف مركز قضاء الكاظمية  958معمل تشكل نسبته  %74.2من

جمموع عدد معامل احلرف الصناعية يف القضاء الحظ اجلدول رقم ( )2احتل حي
الزهراء املرتبة األوىل إذ بلغ عدد املعامل املوجودة  255معمل وأبرز الصناعات

هي الصناعات النسيجية للفوط واألقمشة احلريرية والعباءات ،ويليه حي السالم
 225معمل وأبرز الصناعات فيه هي صناعة املالبس الداخلية واخلارجية ويليه
حي الكاظمية واحلرية  188.170معم ً
ال عىل التوايل ثم الفجر والعطيفية 65.55

معم ً
ال عىل التوايل وأبرز الصناعات فيها هي (املواد الغذائية ،واحلدادة ،والنجارة،
واخلياطة) عىل التوايل(.)17
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ووجود هذه املنشآت الصناعية وفرص عمل كثرية للسكان و أدى إىل توطن

السكان بالقرب من أماكن عملهم ومن ثم تباين توزيعهم حسب كثافة وجود
املنشآت الصناعية يف كل حي ،فضال عن كل ذلك هناك صناعات ختصصية حرفية

امتازت هبا املدينة عن غريها والتي أوجدها العامل الديني ذات التأثري الواضح عىل
كل العوامل االقتصادية ،فض ً
ال عن تركز صناعات األلبسة واملنسوجات

والعباءات والفوط واألقمشة احلريرية التي أصبحت منطقة الدراسة ممو ً
ال

أساسي ًا هلا ليس فقط للزائرين لألرضحة واملراقد الرشيفة يف املدينة بل أصبحت

املنطقة تكاد تكون متخصصة يف هذه الصناعات نتيجة التساع سوق املستهلكني

فيها من سكاهنا ومن خارجها لكافة أصناف احلجاب اإلسالمي والعباءات النسائية
واملالبس الرجالية العربية ،ومضاف لذلك نشاط هذا العامل يف اجياد الصناعات
التخصصية احلرفية سالفة الذكر التي تؤخذ كهدايا واملرتبطة بوجود املراقد

واألرضحة الرشيفة التي جذب وجودها العديد من الناس لزيارهتا فض ً
ال عن تركز

وجود الصناعات اخلاصة باأللبسة والكامليات واملصوغات الذهبية والفضية التي

تنال أقبا ً
ال من الزائرين لرشائها.

وهناك معامل يف مركز قضاء الكاظمية يعود تأسيسها اىل مدة زمنية بعيدة

ومتثل موروث املدينة وقد قامت احلكومة السابقة يف العراق بتوسيعها بعد تأميمها

كالرشكة العامة للغزل والنسيج الصويف ،التي تطورت عن (معمل فتاح باشا) الذي
تم تأسيسه يف عام 1926م ،وذلك بإضافة الرشكة العامة للغزل والنسيج الصويف يف

حمله  413حي العطيفية ،ورشكة (الفتح) والرشكة العامة للغزل والنسيج القطني
يف حملة  425حي الزهراء ،والتي اسسها القطاع اخلاص يف سنة 1945م حتت اسم

(معمل الويص) وقد تم تأميمها يف سنة 1964م.

()18
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جدول رقم ( )2توزيع املعامل حسب أحياء مدينة الكاظمية
أسامء األحياء

عدد املعامل

أبرز الصناعات يف هذا احلي

حي السالم

225

صناعة املالبس (الداخلية واخلارجية)وأنشائية

170

مواد غذائية ،حدادة ،نجارة ،خياطة وأنشائية

حي الزهراء

255

حي الكاظمية

188

حي الفجر

65

حي احلرية

55

حي العطيفية

958

املجموع

الصناعات النسيجية واألقمشة احلريرية والعباءات
املواد الغذائية واحلدادة والنجارة و اخلياطة

خياطة ،نجارة ،حدادة ،وكذلك املواد الغذائية
املواد الغذائية ،وحدادة ،ونجارة ،وخياطة

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل الدراسة امليدانية

التوزيع اجلغرايف للصناعات الصغرية يف مدينة الكاظمية
تتوزع الصناعات الصغرية بمنطقة الدراسة عىل عرشة صناعات وحرف رئيسة

تتصدرها الصناعات الغذائية واملرشوبات التي تبلغ نسبتها حوايل  %22من إمجال
عدد املنشآت الصغرية يف املدينة ،مثل ذلك املخابز واملطاحن يليها صناعة املالبس

واخلياطة بنسبة  %20ثم ورش الصيانة واخلدمات الصناعية يف املرتبة الثالثة بنسبة

 %18يف حني جاءت الصناعات املعدنية يف الرتتيب الرابع مثلت نسبته  %16وقد
استحوذت تلك الصناعات أعاله عىل أكثر من ثلثي املصانع الصغرية يف املدينة،
الحظ جدول رقم(.)2

وصلت الصناعات اخلشبية واألثاث وتصليحها املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت

 %13من مجلته يف املصانع يف حني احتلت الصناعات اإلنشائية الرتتيب األخري

بنسبة  %11من مجلة إعداد املصانع الصغرية يف منطقة الدراسة.
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جدول رقم( )3التوزيع النسبي للصناعات واحلرف الصغرية
يف مدينة الكاظمية لعام 2013
نوع الصناعات الصغرية

نسبتها من القضاء %

الصناعات الغذائية واملرشوبات الغازية

22

ورش الصباغة واخلدمات

18

صناعة املالبس واخلياطة

20

الصناعات اخلشبية و األثاث

13

الصناعات اإلنشائية

11

الصناعات املعدنية
املجموع

16
%100

املصدر :من عمل الباحثني باالعتامد عىل الدراسة امليدانية

مصادر حتويل مشاريع الصناعات الصغرية
هناك ثالثة مصادر لتحويل املشاريع الصناعية الصغرية يف منطقة الدراسة هي:
أ) التمويل الذايت :تعتمد العديد من املنشآت صغرية احلجم يف اجلزء األكرب

من حتويلها عىل املوارد الذاتية ألصحاهبا الذي يعتمد عىل املدخرات الصغرية جد ًا
ألفراد العائلة أو األصدقاء حني يلجأ أحدهم إىل طلب مشاركة معه يف مرشوع ما.

ب) التمويل من اجلهات غري احلكومية :توجد بعض اجلهات غري احلكومية

التي تقدم القروض من أجل انشاء مشاريع الصناعات الصغرية يف منطقة الدراسة
والسيام األرس النازحة مثل منظامت املجتمع املدين واملصارف األهلية والتجارية
واملؤسسات األجنبية فض ً
ال عن دعم املراجع و احلوزات العلمية.
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ج) التمويل من اجلهات احلكومية :يف إطار برنامج ملساعدة الصناعات عامة

والسيام الصغرية منها تستطيع املنشأة أن حتصل عىل قروض ميرسة من املرصف

الصناعي الذي تم أنشاؤه يف مخسينيات القرن املايض الذي كان له آثار جيدة عىل
الصناعة يف البالد يضاف إىل ذلك القروض املقدمة من وزارة العمل والشؤون
االجتامعية للعاطلني عن العمل من أجل إجياد فرص عمل وفيها إنشاء ورش

أو معامل صغرية فض ً
ال عن املساعدات والقروض التي منحتها وزارة اهلجرة

واملهجرين للعوائل النازحة من أجل توفري الدعم هلا.

()19

املشاريع الصناعية الصغرية املمنوحة قروض ًا يف منطقة الدراسة
بدا النشاط الفعيل يف منح القروض من أجل أنشاء املشاريع الصناعية الصغرية

لألرس النازحة بصدور القرار رقم ( )24لسنة  2008واخلاص يف حتويل املرشوعات

الصغرية عىل شكل قروض صغرية بدون فائدة وفرتات تسديد مناسب ،هبدف
توفري فرص العمل للحد من مشكلة البطالة من جهة ورفع مستوى املعايش من
جهة أخرى

بلغ عدد املشاريع الصناعية الصغرية التي أقيمت من خالل استالم القروض

املمنوحة من خالل وزارة العمل والشؤون االجتامعية أو وزارة العمل اهلجرة
واملهجرين أو القروض التي يقدمها منظامت املجتمع املدين واحلكومات املحلية

 60.880مرشوع صناعي يف عموم حمافظة بغداد ،حازت مدينة الكاظمية عىل
 600مرشوع صناعي بنسبة  %6من أمجايل املصانع املستفيدة بالقروض عىل مستوى
املحافظة ،يف حني بلغت عدد املشاريع الصناعية التي نالت قروض ًا التابعة لألرس

النازحة  300مرشوع بنسبة  %8.4من أمجايل املصانع املستفيدة من القروض عىل
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مستوى مدينة الكاظمية وشكلت ما نسبته  %49من إمجايل املصانع الصغرية التابعة

لألرس النازحة املبحوثة يف منطقة الدراسة.

وأهم الصناعات التي نالت قروض ًا أو دع ًام حكومي ًا أو حديث ًا يف منطقة الدراسة

الصناعات الغذائية واملرشوعات ،اذ حصلت عىل  %21من امجال القروض املمنوحة

للصناعات الصغرية انظر اجلدول رقم ( ،)4تلتها الصناعات املعدنية بنسبة ،%18
تلتها اخلدمات الصناعية بنسبة  %16يف حني حصلت الصناعات اخلشبية واألثاث

عىل  %14ثم حصلت املالبس واخلياطة عىل نسبته  %12حيث حصلت تلك
الصناعات جمتمعة عىل  %81من املرشوعات املمنوحة قروض ًا يف منطقة الدراسة يف

حني حصلت الصناعات اإلنشائية والصناعات البالستيكية عىل  %19املتبقية من
املشاريع املدعومة.

جدول رقم ( )4الدعم املقدم إىل املرشوعات الصناعية الصغرية
يف مدينة الكاظمية لعام 2013
نوع الصناعة

نسبة الدعم

الصناعات الغذائية واملرشوبات

21

الصناعات املعدنية

18

اخلدمات الصناعية

16

الصناعات اخلشبية و األثاث

14

صناعة املالبس واخلياطة

12

الصناعات اإلنشائية والبالستيكية

19

املجموع

100
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دور الصناعات الصغرية
يف التنمية االجتامعية واالقتصادية لألرس النازحة

تلعب الصناعات الصغرية دور ًا مه ًام يف التنمية االجتامعية واالقتصادية يف

مدينة الكاظمية عموم ًا و السيام لألرس النازحة ،اذ تعد واحدة من أهم الركائز التي

تعتمد عليها لرفع املستوى املعايش لألرس النازحة لكوهنا مصدر ًا أساسي ًا يف زيادة
الدخل للسكان وتوفري فرص العمل و تلبي الكثري من االحتياجات الفردية للسكان
ال عن كوهنا جما ً
فض ً
ال خصب ًا جلذب مدخرات األرس واستخدامها استخداما منتج ًا.

ويظهر دور الصناعات الصغرية يف رفع املستوى االقتصادي واالجتامعي يف منطقة
الدراسة يف التقاط التالية التي بنتها نتائج الدراسة امليدانية.
 )1إجياد فرص العمل واحلد من مشكلة البطالة:
أسهمت الصناعات الصغرية يف مواجهة مشكلة البطالة بصورها املختلفة ملا

تتميز به من خصائص جتعلها أكثر فاعلية يف استيعاب فائض العمل حيث أتاحت
فرص عمل حقيقية ورسيعة يف أنشطة عديدة الذي أسهم يف التغلب نسبيا عىل

بعض املشكالت االقتصادية واالجتامعية ،والسيام أن غالبية هذه الصناعات تعتمد
عىل العمل اليدوي مثل صناعة األثاث واحلدادة والصيانة وبذلك امتصت نسبة ال
بأس هبا من القوى العاملة العاطلة يف منطقة الدراسة بكافة مهاراهتا ومستوياهتا

اإلنتاجية والتعليمية حيث بلغت نسبة البطالة يف جمتمع الدراسة حوايل  %20يف

عام  ،2010يف حني بلغت نسبتها  %12يف عام  )20(.2012ويالحظ أهنا تراجعت
بشكل كبري وبنسبة بلغت مقدارها  %65ويعزى هذا االنخفاض إىل ما وفرته تلك
الصناعات الصغرية يف منطقة الدراسة فرص عمل حقيقية بعد أن تبني لدى الشباب

أنه التوجد فرص عمل حقيقية يف القطاع العام.
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 )2زيادة الدخل:
أدى انتشار الصناعات الصغرية بمناطق عديدة يف مدينة الكاظمية إىل زيادة

دخل العاملني هبا ورفع مستوى املعايش لألرس النازحة حيث أظهرت الدراسة
امليدانية أن متوسط دخل األرسة اختالف ما قبل العمل يف تلك الصناعات وبعدها

الحظ اجلدول رقم  5.4حيث تبني لنا أن عدد األرس التي يبلغ مقدار دخلها 850
ألف دينار فأكثر بلغت نسبتهم  %35بعد أن كانت  %28وهذا ينطبق عىل باقي
مقدار الدخول.

 )3حتقيق التنمية االجتامعية:
قامت الصناعات الصغرية يف تنمية القدرات الذاتية لألفراد من خالل الدورات

التي أقامتها وزارة العمل والشؤون االجتامعية (مركز التأهيل والتدريب) ألصحاب

املرشوعات الصناعية يف النواحي التنظيمية والفنية .وأسهمت الصناعات الصغرية

اجتامعيا يف حماربة أنامط السلوك االجتامعي غري املقبولة الذي تعانيه فئة العاطلني

عن العمل من خالل توفري فرص عمل تبعدهم عن تلك األمور.

()21

 )4حتقيق التنمية اإلقليمية:
اتسمت الصناعات الصغرية باالنتشار اجلغرايف والتوطن يف خمتلف أحياء

مدينة الكاظمية األمر الذي حيقق عدالة وتنمية إقليمية من خالل توفري بديل حميل

لكثري من السلع املستوردة وكذلك احلد من اهلجرة التي يقوم هبا بعض السكان من
املناطق التي ختلو من فرص العمل و التي عاجلتها الصناعات الصغرية من خالل

استقطاهبم نسبة كبرية من القوى العاملة يف تلك املناطق.
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جدول رقم ( )5التوزيع النسبي لدخل األرسة النازحة
قبل التهجري إىل مدينة الكاظمية
مدينة الكاظمية 250ألف

%

450ألف

%

650ألف

850ألف
فأكثر

%

حي الزهراء

17

16

25

20

حي الكاظمية

15

17

18

22

حي الفجر

17

حي السالم
حي احلرية

حي العطيفية
املجموع

18

17

13

17

20

19

17

19

13

16

14

20
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23

95

22
22

113

21
27
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جدول رقم ( )6التوزيع النسبي لدخل األرسة النازحة
ما بعد التهجري إىل مدينة الكاظمية

قضاء الكاظمية 250ألف

%

450ألف

%

650ألف

%

119

850ألف
فأكثر

حي الزهراء

17

13

40

33

حي السالم

4

12

20

29

حي الكاظمية

10

11

18

18

حي احلرية

15

14

21

23

حي الفجر

9

16

21

25

حي العطيفية

8

13

19

22

املجموع

63

15

78

17

139

%

33
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28

%

35

املشاكل التي تواجه الصناعات الصغرية يف منطقة الدراسة
عىل الرغم من ما وفرته الصناعات الصغرية من دعم وتأهيل ورفع للمستوى

االقتصادي و االجتامعي لألرس املبحوثة إال أهنا تعاين من مجلة مشاكل هي:
مصاعب التمويل

تواجه الصناعات الصغرية صعوبات متويلية فقد تبني أن  %53من املنشآت

الصناعية الصغرية املمولة من القروض تواجه مشاكل يف عدم كفاية املبالغ من أجل

حتديث وادامة املصانع الصغرية وهذا يؤدي اىل تقليل حجم الطاقة االنتاجية وتقليل

جودهتا أنظر اجلدول رقم(.)6

ارتفاع أسعار الطاقة واملواد األولية
تواجه معظم الصناعات الصغرية يف منطقة الدراسة مشكلة ارتفاع أسعار

الوقود إلنتاج الطاقة الكهربائية سواء كان الديزل منها أو املولدات اخلاصة من

ناحية وانقطاع التيار الكهربائي من ناحية أخرى ،فنالحظ من اجلدول رقم()6
بلغت نسبة هذه املشكلة  %24من جمموع املشاكل التي تواجه املرشوعات الصناعية

الصغرية فض ً
ال عن ارتفاع أسعار اخلامات املستوردة التي تشكل حوايل  %40من
مجلة املواد األولية الداخلة يف الصناعات الصغرية يف منطقة الدراسة.
مشكلة التسويق
تعاين الصناعات الصغرية من عدم كفاءة التسويق يف السوق الداخلية ويرجع

ذلك للمنافسة الشديدة التي تواجهها مع السلع املستوردة التي متتلئ هبا األسواق
وخاص القادمة من الصني النفتاح السوق عىل االسترياد وعدم وجود احلامية
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الكمر كية فض ً
ال عن تفضيل بعض املستهلكني لبعض املنتجات والسلع املستوردة
األجنبية ،لذا شكلت هذه املشكلة نسبة  %13من جمموع املشاريع الصناعية الصغرية
لألرس النازحة إىل املدينة ،انظر اجلدول رقم(.)6
التكامل والتلوث
الكثري من املشاريع الصناعية الصغرية تم انشاؤها خارج املناطق الصناعية

وهذا حيرمها من االستفادة من بعضها البعض ،ويقلل من توافر املعوقات األساسية

لقيام الصناعية ويبعدها عن حتقيق التكامل أو الرتابط مع بعضها من ناحية ومع
الصناعات األخرى من ناحية أخرى هذا جانب ومن جانب آخر أغلب الصناعات

تم انشاؤها داخل األحياء السكنية بشكل عشوائي مما يؤدي إىل تلوث البيئة املحيطة

بتلك املصانع حيث ينتج عن بعض الصناعات ملوثات هوائية وأخرى خملفات
سائلة وأخرى صلبة فض ً
ال عن التلوث الضوضائي أحد أهم أشكال التلوث البيئي

الناجم عن الصناعات الصغرية يف منطقة الدراسة وبلغت نسبة هذه املشكلة كام هو

موضح يف جدول رقم( )6حوايل  %10من جمموع املشاكل التي تواجه املشاريع

الصناعية التي تقومها األرس النازحة يف مدينة الكاظمية.
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جدول رقم ( )6التوزيع النسبي للمشكالت التي تواجه املشاريع الصناعية الصغرية
لألرس النازحة يف مدينة الكاظمية
نوع املشكلة

نسبتها يف املدينة %

مصاعب التمويل

53

ارتفاع أسعار الطاقة واملواد األولية

24

ترصيف املنتجات والتسويق

13

عدم توفر املقومات األساسية يف املنطقة إلنشاء
املشاريع الصناعية

6

التلوث

4

املجموع

100
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االستنتاجات والتوصيات
النتائج :نستنتج من دراسة الصناعات الصغرية يف مدينة الكاظمية:
1 .1أن هذه النشاط يشكل أمهية كبرية يف املدينة حيث بلغ عدد املنشآت الصناعية
 1500مصنع ومتيزت الصناعات باالنتشار السكاين يف أحياء املدينة.

2 .2وحتقق الصناعات دور ًا أساسي ًا يف امتصاص نسبة من العامل وخفض معدل
البطالة ورفع مستوى الدخول ألبناء املدينة والسيام األرس النازحة إليها.

3 .3تواجه الصناعات الكثري من املشاكل وأمهها مشكلة التمويل الكايف فض ً
ال عن
مشاكل عدم القدرة عىل املنافسة النفتاح األسواق أمام السلع املستوردة.

َّ 4 .4تبني من خالل البحث أن الصناعات الصغرية يف مدينة كاظمبة تعاين من
مشكالت صناعية أثرت يف االنتاج ونوعيته ،منها مشكلة استرياد بعض

املواد االولية ،ممّا أسهم يف ارتفاع أسعار االنتاج ،وكذلك تعاين هذه احلرف

من االنقطاع املستمر للكهرباء ،وعدم توافر قطع الغيار للمكائن واآلالت
االنتاجية ،وتقدم عمرها ّ
كل هذه املشاكل أثرت يف العملية االنتاجية وتراجعها.

5 .5تسهم الصناعات الصغرية يف تطوير اقتصاديات االقليم ،من حيث إسهامها
يف تكوين الدخل ،الذي يعكس أسباب االستقرار االجتامعي الصحاب هذه

الصناعات يف منطقة الدراسة.
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6 .6من خالل التوزيع اجلغرايف برز يف منطقة الدراسة التخصص ا الصناعي بشكل
واضح يف أحياء مركز القضاء ،ومن هذه احلرف التي متيزت احلرف الغذائية،وا
لنسيجية،واحلدادة،والنجارة،واخلياطة،والدوشمة،والصياغة

التوصيات :لكي تقوم الصناعات الصغرية بدورها يف حتقيق التنمية االجتامعية

واالقتصادية يف منطقة الدراسة تويص بام ييل:

1 .1متابعة القروض املمنوحة واملشاريع املقامة هبا لعدم حتويل تلك القروض إىل
جانب آخر غري إنتاجي.

2 .2توفري الدعم من خالل توفري مستلزمات االنتاج من غري رأس املال من وقود
ومواد أولية وسوق لترصيف تلك السلع واملنتجات.

3 .3انشاء مصارف خاصة فقط للصناعات الصغرية وزيادة فاعلية املرصف
الصناعي وزيادة رأس ماله.

4 .4تقليل الروتني واملعامالت من اجل احلصول عىل القروض وتصميم تلك
التجربة عىل مجيع من يرغب يف إنشاء أو تطوير صناعة حملية دع ًام للصناعة

الوطنية.
.1
.2
.3
.4
.5

1بلدية الكاظمية قسم التصاميم اهلندسية شعبة  GISخريطة قضاء الكاظمية لعام .2010
2حاتم محودي حسن ،حتليل واقع التوزيع للخدمات التعليمية يف مدينة الكاظمية ،رسالة
ماجستري (غري منشورة) كلية الرتبية (ابن رشد) جامعة بغداد .2005ص.19
3وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي اجلهاز املركز لألحصاء وتكنولوجيا املعلومات ،املجموعة
السنوية .2012ص.210
4املجموعة االحصائية السنويه 2013االحصاء الصناعي ،ص.212
5عبد الرمحن يرسي امحد ،الصناعات الصغرية يف البلدان النامية ،جدة ،2000ص.21
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6 .6عبد اهلل بن محد الصليح ،الصناعات الصغرية يف السعودية ،كلية اآلداب ،جامعة امللك
سعود ،الرياض  ،2011ص.18
7 .7امحد عيل أسامعيل ،أسس علم السكان وتطبيقاته اجلغرافية ،االردن ،2005ص.57
8 .8رياض أبراهيم السعدي ،اهلجرة االخلبة للسكان يف العراق ،1965-1947ط ،1مطبعة
دار السالم ،بغداد1976ص .5فتحي ابو عيانه ،جغرافية السكان ،االسكندرية ،مطبعة
االسكندرية ،1982ص.279
9 .9حممد دسوقي ،السكان واهلجرة ،القاهرة مطبعه احلباه املرصيه ،2008 ،ص.125
1010حممد الرعود ،جغرافيه السكان ،االردن مطبعة اليازوري  ،2007ص.197
1111هشام رشنويب ،جغرافيه االستيطان ،جامعه القاهره مطبعة العنني  ،2007ص.75
1212ذياب عبوش ،نحو سياسة سكانية وطنية يف فلسطني ،املؤمتر الفلسطيني للسكان وتنظيم
األرسة ،القاهرة ،1994ص.75
1313املجلس البلدي لقضاء الكاظميه ،قسم املهجرين .بيانات غري منشورة .2012
1414املصدر نفسه2013
1515انتصار حسون السالمي ،احلرف الصناعية يف قضاء الكاظمية ،رسالة ماجستري (غري
منشورة) كلية الرتبية (ابن رشد) جامعة بغداد  ،2003ص.82
1616نرسين حممود محزة ،اجلغرافية االجتامعية ملدينة الكاظمية ،رسالة ماجستري ،كلية االداب
جامعة بغداد  ،1975ص.138
1717وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركز لألحصاء وتكنولوجيا املعلومات،
املجموعة السنوية .2012
1818وزارة العمل والشؤون االجتامعية ،دائرة التخطيط واملتابعة ،قسم اإلحصاء ،بيانات غري
منشوره.
1919وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي ،اجلهاز املركز لألحصاء وتكنولوجيا املعلومات،
املجموعة السنوية .2012
2020مقابله مع مدير قسم التخطيط واملتابعه ،وزارة العمل والشؤون االجتامعيه ،بتأريخ
 ،2013/12/25الساعه العارشة صباح ًا.
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